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Abstrakt 
 
Att genomgå hysterektomioperation kan för många kvinnor leda till olika 
upplevelser. Syftet med studien var att beskriva premenopausala kvinnors 
upplevelser efter hysterektomioperation. I denna litteraturstudie analysera-
des 20 vetenskapliga artiklar med manifest kvalitativ innehållsanalys, vilket 
resulterade  fem kategorier: Att känna befrielse och få bättre livskvalitet, att 
ha fortsatta eller nya besvär, att sakna menstruationen och förmågan att föda 
barn, att få sämre sexliv och parrelation samt att ha behov av stöd och kun-
skap. Information om de förändringar som uppstår efter operationen är den 
viktigaste omvårdnads- interventionen för dessa kvinnor. PLISSIT-
modellen är ett användbart verktyg vid diskussionen om sexualitet och sam-
levnad. Det är viktigt att även mannen deltar i diskussionen. 
 
Nyckelord: premenopausal, hysterektomi, upplevelse, omvårdnad,    
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, befrielse, livskvalitet, besvär, 
saknad, sexliv, parrelation, kunskap, stöd. 
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Vid hysterektomi förlorar kvinnan en kroppsdel, vilket kan jämföras med en amputation. 

Förlust av en kroppsdel kan få olika psykologiska konsekvenser som förändringar av den 

egna kroppsupplevelsen eller hur man upplever att andra ser på en. Det kan även medföra 

förändringar i kroppsfunktionen eller i både kroppsupplevelsen och kroppsfunktionen. En 

ensidig mastektomi har som exempel ingen större påverkan på kroppsfunktionen för en 

kvinna, men medför ofta att hennes kroppsuppfattning undergrävs. Det finns det likheter 

mellan att förlora en kroppsdel och att genom död förlora en närstående både i sättet att re-

agera och i att bearbeta sorgen. I båda fallen upplevs en förlust, antingen av en betydelse-

full person eller kroppsfunktion och/eller kroppsupplevelsen (Maguire & Murray Parkes, 

1998). Trots att de flesta gynekologiska besvär inte är livshotande tyder en studie av Ran-

nestad, Eikeland, Helland och Qvarnström (2000) på att godartade gynekologiska besvär 

har en tydlig negativ effekt på kvinnors upplevelse av hälsa och funktion. Kvinnorna 

beskrev att bäckensmärtor påverkade dem mer än andra typer av smärta, ju mer smärta, 

desto sämre livskvalitet. Gynekologiska sjukdomar och bröstcancer kunde förändra eller ta 

bort fysiska och psykologiska symboler för kvinnlighet, vilket ibland resulterade till käns-

lan av minskad sexualitet (Phillips, 2000). I en studie av Butcher (1999) uttryckte kvinnor-

na att förlust av lusten till sexuell aktivitet var den vanligaste sexuella dysfunktion och den 

svåraste att uppleva.  

 

Efter hysterektomi upphör menstruationen eftersom livmodern opereras bort. I en studie av 

Lee (2002) beskrev kvinnor menstruationens betydelse i deras liv. En del kvinnor kände att 

menstruationen var renande, ökade känslan av energi och aktivitet samt höjde känslan av 

sexualitet och njutbarhet. Flertalet kvinnor upplevde sin menstruationscykel som en del av 

livet och den var för dem tecken på kvinnlighet, fruktsamhet och moderskap. Regelbunden 

menstruationscykel upplevdes som ett bevis på god hälsa och höjde självkänslan. Andra 

kvinnor hade negativa upplevelser av menstruationen såsom smärtor, ångest, depression 

och premenstruella besvär. De upplevde att de luktade, var äckliga, feta och smutsiga och 

kände sig mindre attraktiva och oälskade. Tiden under menstruationen kändes som en plå-

ga, besvärlig och obekväm (Lee, 2002). Blödningarna kunde upplevas som ohanterbara, 

påverkade det dagliga livet och självkänslan och därmed även personliga relationer (Vigod 

& Stewart, 2002). 
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Menorragi är en av huvudorsakerna till hysterektomi bland fertila kvinnor (Lahteenmaki, 

1998). Övriga tillstånd då hysterektomi kan anses som ett behandlingsalternativ är miss-

bildningar i livmoderhalsen, endometrios, onormal blödning från livmodern, leiomyoma, 

bäckensmärtor och sammanväxningar, dysmenorrhea, kronisk icke-cyklisk bäckensmärta, 

endometrial hyperplasia, bäckenförslappning samt livmoder-, livmoderhals- och ägg-

stockscancer (Hagenfeldt, Brorsson & Bernstein, 1995, s. 11). 

 

Numera är hysterektomi, efter kejsarsnitt, den näst vanligast förekommande gynekologiska 

operationen bland kvinnor i reproduktiv ålder (Hagenfeldt et al., 1995, s. 12; Kaunitz, 

2002). I Sverige gjordes 1991 totalt 8507 hysterektomier, vilket är 195 av 100 000 kvinnor 

(Hagenfeldt et al., 1995, s. 12). Hysterektomi är tre gånger vanligare i USA än i Sverige 

och två gånger vanligare i Danmark, Finland och flera andra europeiska länder och interna-

tionellt sett har Sverige låg frekvens av hysterektomi (Hagenfeldt et al., 1995, s. 13). 

 

Hur hysterektomin påverkar äggstockarnas funktion för premenopausala kvinnor diskute-

ras, och det förväntas inte att kvinnorna kommer i tidigare klimakterium eftersom de har 

äggstockarna kvar (Chalmers, 1996). Enligt en studie av Lalos och Lalos, 1990, fann man 

att ett betydande antal kvinnor upplevde klimakteriska besvär tidigare än icke-

hysterektomerade. 

 

Maguire och Murray Parkes (1998) menar att alla människor som genomgår en operation 

eller annan behandling som leder till förlust av en kroppsdel eller kroppsfunktion bör till-

frågas hur de upplever förlusten. I studien framkom att ingen av kvinnorna som genomgått 

mastektomi, hade direkt tillfrågats hur de påverkades av operationen. Det är viktigt att frå-

ga patienterna hur de känner sig, hur vardagslivet påverkas och även om relationer och 

sexualitet.  

 

Enligt Lindberg och Nolan (2001) uttryckte kvinnor ett behov av stöd inför sitt val om att 

genomgå en hysterektomi. Enligt författarna börjar kvinnans beslutsprocess när hon erkän-

ner sina onormala kroppsförändringar eller besvärliga symtom. Det är därför viktigt att 

kvinnan före hysterektomin får kunskaper om vad som händer tiden efter en hysterektomi 

(Ibid.). Sjuksköterskan, som oftast har mest kontakt med kvinnorna, bör därför ha kunska-
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per om hur kvinnor kan uppleva hysterektomi och hur den kan påverka hennes dagliga liv 

och relationer. Med dessa kunskaper har sjuksköterskan möjlighet att ge kvinnorna och de-

ras närstående den information och det stöd de behöver för att göra sitt val. 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva premenopausala kvinnors upplevelser ef-

ter en hysterektomioperation.  

 

Metod 
Litteratursökning 

Genom databaserna CINAHL, Medline, SweMed+, PsycInfo och Findarticles söktes inter-

nationella vetenskapliga artiklar.  Sökning har även gjorts i artiklarnas referenslistor. Som 

sökord användes: experience of, feelings of, hysterectomy och premenopausal samt nur-

sing. Av ca 60 artiklar motsvarade 20 vårt syfte (Tabell 1). 

 

Analys 

Innehållsanalys är en systematisk och objektiv forskningsmetod som man kan använda sig 

av för att dra giltiga slutsatser utifrån muntlig, synlig eller skriven information och för att 

sedan kunna beskriva och kvantifiera vissa specifika fenomen. I den latenta innehållsana-

lysen fokuserar man på den underliggande meningen i texten, medan den manifesta inne-

hållsanalysen endast beskriver de tydliga, ytliga eller uppenbara komponenterna i diskus-

sionen (Downe-Wamboldt, 1992). Den manifesta innehållsanalysen är mer objektiv, me-

dan den latenta innehållsanalysen har högre validitet, då man tar hänsyn till det underlig-

gande budskapet i kommunikationen (Catanzaro, 1988, s. 439). 

 

Då den här metoden fokuserar på mänsklig kommunikation passar den utmärkt till forsk-

ning inom omvårdnad och vid utbildning av sjuksköterskor och andra hjälpande professio-

ner (Downe-Wamboldt, 1992). Innehållsanalys är den minst tolkande av de kvalitativa ana-

lysmetoderna, då forskaren inte har mandat att återge textens innehåll på annat sätt än den 

ursprungliga (Sandelowski, 2000). 

 

Burnard (1991) beskriver en metod i 14 steg för kategorisering och kodning av intervjuma-

terial. Genom att använda sig av den metoden förblir innehållet nära det ursprungliga ma-
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terialet, men ändå överskådligt och tillgängligt för läsaren. Målet är att skapa ett detaljerat 

och systematiskt protokoll av de teman och uttryck som förekommit i intervjuerna. 

 

I den här studien utgick vi från Burnards analysmetod med en manifest ansats. För att få en 

känsla av helheten lästes texterna först igenom i sin helhet. Därefter lästes texterna med 

målsättningen att identifiera de textenheter som motsvarade syftet. Textenheterna översat-

tes, kondenserades, sorterades och kodades till passande teman. Utskrifterna lästes igenom 

igen och en första kategorisering gjordes där alla aspekter av innehållet framkom. För att 

reducera antalet kategorier granskades kategorierna igen och de med liknande innehåll 

sammanfördes till bredare kategorier. 

 

De slutliga kategorierna granskades av undersökarna oberoende av varandra för att säkra 

validiteten. Därefter följde nya diskussioner och revideringar. Textenheterna lästes igenom 

igen och jämfördes med originaltexten, kategorierna justerades igen, kodades, klipptes ut, 

sammanfördes och klistrades in under respektive huvudkategori. Målet var att skapa ett de-

taljerat och systematiskt protokoll av de upplevelser som framkommit i texterna. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Bernhard, (1992) 

 
Kvalitativ 
Kvantitativ 

 
63 premenopausala 
kvinnor 

 
Semistrukturerad 
djupintervju. 
 

 
Förbättrad hälsa 
/sexliv. Befrielse av 
födelsekontroll 
/mens. Nya besvär: 
depression, ångest, 
sömnbesvär, yrsel, 
urinbesvär, klimak-
teriebesvär Fult ärr. 
Kvinnlighet. 
Samlagssmärta. 
 

Carlson, Miller & 
Fowler, (1994) 

Kvantitativ 418 kvinnor i åldern 
25 -50. 

Intervjuer,  
frågeformulär. 
 

Nya besvär som 
smärtor, trötthet, 
viktuppgång, ångest, 
klimakteriebesvär, 
förstoppning, urin-
besvär, brist på sex-
lusten, negativ 
kvinnlighetskänsla. 
 

Dabrosin & Nilsson, 
(1990) 

Kvantitativ 200 premenopausa-
la kvinnor. 

Enkät med få korta  
frågor och fria 
kommentarer. 
 

Befrielse / kvarva-
rande besvär. 
Bättre blodvärden. 
Nya besvär; klimak-
teriebesvär, viktupp-
gång, depression, 
smärta 
Sexualitet/relation. 
Kvinnlighet 
Brist på information 
 

Elson, (2000) Kvalitativ 44 kvinnor operera-
de i genomsnitt i 40 
årsåldern  

Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
 

Att inte känna sig 
som hel kvinna / att 
fortfarande vara 
samma kvinna 
 

Elson, (2002) Kvalitativ 40 premenopausala 
kvinnor 

Öppna och semi-
strukturerade inter-
vjuer. 
 

Befrielse / saknad av 
menstruationen. Att 
slippa mensskydd, 
smärta, blödning. 
Att  ha känslan av 
menscykeln kvar. 
 

Ferroni & Deebla, 
(1996) 

Kvantitativ 107 kvinnor mellan 
30-50 års ålder 
(medel 39) 

Frågeformulär med 
55 frågor. 
 

Sexualitet, relation, 
befrielse av mensen 
/graviditetsrisken, 
livmodern och 
kvinnligheten , fult 
ärr. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Helström, (1994) 

 
Kvantitativ 
Kvalitativ 

 
104 kvinnor 
under 45 år 

 
Intervjuer med se-
mistrukturerade och 
ostrukturerade öpp-
na frågor. 

 
Befrielse av smärta / 
blödning / preven-
tivmedel. Fertilitet 
Förändrad sexualitet.
Relationer. Dålig 
info. Fult ärr, 
viktuppgång. Rädsla 
för sex. 
Fertilitet. 
 

Helström, Lundberg, 
Sörbom & Bäck-
ström (1993) 
 

Kvantitativ 
 

104 kvinnor under 
45 år 

Intervjuguide  
 

Förändrad sexualitet.

Helström, Weiner, 
Sörbom & Bäck-
ström, (1994) 

Kvantitativ 104 premenopausa-
la kvinnor, medel 
41 år. 

Semistrukturerad in-
tervju. 
 

Psykiska åkommor, 
befrielse från smärta/ 
menstruation, 
förändrad sexualitet. 
 

Hillis, Marchbanks 
& Peterson, (1995) 

Kvantitativ 308 kvinnor i åldern 
15-44 år. 

Standardiserad in-
tervju. 
 

Befrielse av, fortsatt 
eller ökad smärta. 
 

Kinnick & Leners 
(1995) 

Kvalitativ 
 

30 kvinnor, varav 
25 premenopausala 

Frågeformulär  Ökad livskvalitet. 
 
 

Kjerulff & Langen-
berg (1995) 

Kvantitativ 
 

1205 kvinnor i vari-
erande ålder 
 

Intervjuer  Trötthet. 

Lambden, Bellamy, 
Ogburn-Russell, 
Kasberg Preece, 
Moore, Pepin, Croop 
& Culbert (1996) 
 

Kvantitativ 
 

178 kvinnor - me-
delålder 40 år 

Frågeformulär 
 

Sexualitet förbättra-
des, mindre depres-
sion, ökad hälsoupp-
levelse.  

 
Nathorst-Böös, 
Fuchs & von 
Schoultz, (1992) 

 
Kvantitativ 

 
678 kvinnor under 
55 år, medel 40 

 
Semistrukturerad in-
tervju med tjugo 
frågor. 

 
Fördelar: ingen 
smärta, blödning, 
preventivmedel. 
Bättre sexliv, blod-
värde. Må bättre. 
Nackdelar; klimakte-
riebesvär, fult ärr, 
urinproblem, vikt-
uppgång. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Rannestad, Eikeland, 
Helland & Qvarn-
ström (2001) 
 

 
Kvantitativ 
 

 
111 kvinnor med en 
medelålder på 45,2 
år 

 
Frågeformulär 
 
 
 

 
Ökning av generell 
hälsa efter hysterek-
tomin. 

 
Rhodes, Kjerulff, 
Langenberg & Gu-
zinski, (1999) 
 

 
Kvantitativ 

 
1101 kvinnor i ål-
dern 35-49 år. 

 
Prospektiv studie. 
 

 
Förbättrad sexuali-
tet. 
 

 
Tay & Bromwich 
(1998) 

 
Kvantitativ 
 

 
228 premenopausa-
la kvinnor 

 
Frågeformulär, tele-
fonintervjuer 
 

 
Smärta, symtomfri-
het, förbättrad hälsa. 
 

 
Wade, Pletsch, Mor-
gan & Menting, 
(2000) 

 
Kvalitativ 

 
102 kvinnor, me-
delålder 43 år. 

 
Intervju med tre 
öppna frågor. 

 
Brist på information 
/ stöd, fertilitet och 
kvinnlighet. Befriel-
se av besvär. 
 

 
Weber, Walters, 
Schover, Church & 
Piedmonte (1999) 
 

 
Kvantitativ 
 

 
43 kvinnor, medel-
ålder 45 år 

 
Frågeformulär 
 

 
Viktuppgång, befri-
else av smärta / 
blödning/ gravidi-
tetsrisk, fertilitet, 
sexualitet, bättre häl-
sa. 
 

 
Williams & Clark, 
(2000) 

 
Kvalitativ 

 
38 kvinnor med 
medelålder 48. 

 
Semistrukturerad in-
tervjuguide. 
Individuella och 
gruppintervjuer. 
 

 
Befrielse från smärta 
/ blödning/ gravidi-
tetsrisk/ cancerräds-
la. 
Förbättrad sexliv 
Familjens stöd viktig
Brist på kunskap. 
Fertilitet, oro för 
sex. Depression 
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Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier (tab.2) som beskrivs i nedanstående 

text med citat från originalkällor. 

 
Tabell 2. Översikt av kategorierna (n=5)  
Kategorier 
 
Att känna befrielse och få bättre livskvalitet. 
 
Att ha fortsatta eller nya besvär. 
 
Att sakna menstruationen och förmågan att föda barn. 
 
Att få sämre sexliv och parrelation. 
 
Att ha behov av kunskap och stöd. 
 
 

Att känna befrielse och få bättre livskvalitet 
 

I flera studier beskrev kvinnorna att de upplevde befrielse från smärta efter hysterektomin 

(Dabrosin & Nilsson, 1990; Elson, 2002; Ferroni & Deeble, 1996; Helström et al., 1994; 

Helström, 1994; Hillis, Marchbanks & Peterson, 1995; Wade, Pletsch, Morgan & Menting, 

2000; Weber et al., 1999; Williams & Clark, 2000). Några kvinnor uppgav att det var här-

ligt när de slapp smärta och kramper varje månad (Elson, 2002). 

 

Flera kvinnor upplevde frihet när de blev av med menstruationen som följd av operationen 

(Elson, 2002; Ferroni & Deeble, 1996; Helström et al., 1994; Helström, 1994; Nathorst-

Böös et al., 1992; Weber et al., 1999). De saknade aldrig sin menstruation (Bernhard, 

1992; Elson, 2002) och kände sig inte mindre som en kvinna utan den (Elson, 2002). Att 

inte behöva mensskydd (Elson, 2002; Helström, 1994) och behöva tänka på var man hittar 

toaletten (Helström, 1994) upplevdes också som en befrielse av några kvinnor. En kvinna 

berättade att hon hade hatat menstruationen och var lycklig för att slippa ha premenstruella 

besvär (Elson, 2002). 

Kvinnorna kände sig inte mindre kvinnliga efter operationen (Elson, 2000;. Weber et al., 

1999) utan upplevde sig som samma kvinna som innan (Bernhard, 1992). Livmodern upp-
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levdes inte ha annan funktion än reproduktion (Ferroni & Deeble, 1996) och förlusten av 

fertilitet upplevdes inte som ett problem (Helström, 1994).  

 

I studier av Ferroni och Deeble, 1996; Weber, Walters, Schover, Curch och Piedmonte, 

1999; Williams och Clark, 2000, beskrev kvinnor att de upplevde befrielse från graviditets-

risk och att inte behöva preventivmedel längre som fördelar med hysterektomin (Bernhard, 

1992; Nathorst-Böös, Fuchs & von Schoultz, 1992). Det var en viktig faktor för personligt 

välmående för kvinnorna efter operationen att inte behöva tänka på preventivmedel. Kvin-

nor beskrev även sexlivet som bättre än förut eftersom det inte fanns risk för graviditet 

(Helström, 1994). Flera studier visade också att kvinnorna upplevde ett bättre sexliv (Bern-

hard, 1992; Dabrosin & Nilsson, 1990; Helström, 1994; Helström, Lundberg, Sörbom & 

Bäckström, 1993; Helström, Weiner, Sörbom & Bäckström, 1994; Lambden et al., 1996; 

Nathorst-Böös et al., 1992) för att de var befriade från menssmärta (Helström et al., 1993). 

Sexlivet upplevdes som mer avslappnande (Helström, 1994), lusten och orgasmupplevel-

sen ökade (Helström, 1994; Rhodes, Kjerulff, Langenberg & Guzinski, 1999) och det 

förbättrade sexlivet påverkade parrelationen positivt (Ferroni & Deeble, 1996; Rhodes, 

Kjerulff, Langenberg & Guzinski, 1999; Williams & Clark, 2000). Man blev mer fri och 

experimentell och kom närmare varandra (Helström, 1994). En kvinna beskrev att hennes 

man blev glad eftersom livet de senaste 2-3 åren före hysterektomin hade varit ganska 

oangenäma (Williams & Clark, 2000) och några andra var nöjda p.g.a. partners positiva 

kommentarer om deras kropp (Ferroni & Deeble, 1996). 

 
I studier av Bernhard, 1992; Lambden et al., 1996; Rannestad et al., 2001; Tay & Brom-

wich, 1998; och Weber et al., 1999, framkom det att kvinnornas upplevelse av hälsa ökade 

efter hysterektomin. Vissa kvinnor upplevde att de fick bättre livskvalitet efter operationen 

eftersom hysterektomin avlägsnade de fysiska problem som de upplevt, vilket gjorde stor 

skillnad i deras liv (Kinnick & Leners, 1995). Att bli botad från ett långvarigt osynligt han-

dikapp genom hysterektomin gav för vissa kvinnor förmånliga effekter i det sociala och 

familjelivet (Nathorst-Böös et al., 1992).  

 

Flera kvinnor kände sig friskare och starkare när deras blodvärden förbättrades (Dabrosin 

& Nilsson, 1990; Nathorst-Böös et al., 1992). En kvinna ångrade att hon väntade fem år 
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innan hon beslöt att genomgå operationen eftersom hon nu upplevde att hon hade förlorat 

fem år av god hälsa (Ferroni & Deeble, 1996). En annan kvinna beskrev det som om att en 

rullgardin hade gått upp efter hysterektomin. Hon kunde arbeta med krävande professio-

nella projekt utan problem (Helström, 1994). Även kvinnornas allmänna självkänsla blev 

förbättrad (Bernhard, 1992). En kvinna uppgav att operationen var det bästa hon gjort och 

att hon rekommenderar detta till alla som har problem (Dabrosin & Nilsson, 1990). En 

kvinna beskrev att hon mådde fantastiskt och hade fått sitt liv tillbaka utan att ge någonting 

i utbyte (Elson, 2002). 

 

Några kvinnor upplevde sig mindre deprimerade efter operationen (Helström, 1994; Kin-

nick & Leners, 1995; Lambden et al., 1996). Som en fördel med operationen framkom 

även befrielse från rädsla och oro för cancertumörer (Nathorst-Böös et al., 1992; Williams 

& Clark, 2000). 

 

"One year after the operation her sexlife was much  
better for several reasons. First, she did not need  
to think about bleeding and the risk of pain during  
intercourse. Feelings of arousal and orgasm were  
more intense, and it was easier to reach orgasm"  
(Helström: 1994, s. 227).  

 
"I´m like my old self, like I used to be years ago,  
and I feel great" 
(Bernhard: 1992, s. 288). 
 
"Den bästa operation jag gjort. När blodvärdet  
gick upp blev jag som en annan människa" 
 (Dabrosin & Nilsson: 1990, s. 2957).  

 

 
Att ha fortsatta eller nya besvär 
 

Det fanns kvinnor som hade fortsatta (Dabrosin & Nilsson, 1990; Hillis et al., 1995) eller 

ökade smärtor efter operationen (Hillis et al., 1995). En del kvinnor beskrev smärta i buken 

eller bäckenet som nytt besvär efter operationen (Carlson, Miller & Fowler, 1994; Dabro-

sin & Nilsson, 1990; Tay & Bromwich, 1998).  
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Känslor som uppkom för vissa kvinnor efter operationen var depression (Bernhard, 1992; 

Dabrosin & Nilsson, 1990; Wade et al., 2000; Williams & Clark, 2000), ångest (Bernhard, 

1992; Carlson et al., 1994) och humörsvängningar (Helström et al., 1994; Wade et al., 

2000). En kvinna, som upplevde en period av depression, skyllde det på postoperativa 

komplikationer och lång tillfriskningstid (Williams & Clark, 2000). I studien av Bernhard, 

(1992) beskrev kvinnor irritation, ensamhet och tomhet som nya upplevelser efter hyste-

rektomin. Ett fåtal kvinnor hamnade i personlig kris (Helström et al., 1994). Vissa kvinnor 

fick sömnproblem (Bernhard, 1992; Helström et al., 1994) eller upplevde trötthet (Kjerulff 

& Langenberg, 1995).  

 

Viktuppgång var en negativ upplevelse för flera kvinnor (Dabrosin & Nilsson, 1990, Hel-

ström, 1994, Nathorst-Böös et al., 1992, Weber et al., 1999) liksom urineringsproblem 

(Bernhard, 1992; Nathorst-Böös et al., 1992; Carlson et al., 1994) och förstoppning (Carl-

son et al., 1994). Även yrsel var ett nytt problem efter operationen (Bernhard, 1992). 

Många kvinnor var besvikna på fult ärr (Bernhard, 1992; Ferroni & Deeble, 1996; Hel-

ström, 1994; Nathorst-Böös et al., 1992). Efter hysterektomin upplevde några kvinnor kli-

makteriebesvär (Dabrosin och Nilsson, (1990) som blodvallningar (Bernhard, 1992; 

Nathorst-Böös et al., 1992; Carlson et al., 1994), torrhet i slidan (Dabrosin och Nilsson, 

1990; Nathorst-Böös et al., 1992;) och nattliga svettningar (Bernhard, 1992). 

 
"The prevalence of psychiatric complaints such as 
personal crisis, mood disturbance or sleeping problems  
during the year after hysterectomy was 25%" 
(Helström et al.,: 1994, s. 578). 

 
 

"Eighteen women reported at least sometime having  
"hot flashes" and 13 reported at least sometimes 
 having " night sweats"  (Bernhard: 1992, s. 289). 
 

 
Att sakna menstruationen och förmågan att föda barn 
 

Det fanns kvinnor som saknade menstruationen som en del av livet. De upplevde att de 

hade förlorat gemenskap med andra kvinnor samt känslan av periodicitet i livet. En kvinna 

beskrev att hon var ledsen över att inte ha menstruationen speciellt när hennes dotter fick 



 14

mens och hon inte kunde dela upplevelsen med sin dotter. Några kvinnor upplevde fortfa-

rande känslan av menscykeln, trots att de inte menstruerade (Elson, 2002).  

 

Få kvinnor saknade sin livmoder, men några tänkte ibland på ett litet barn (Dabrosin & 

Nilsson, 1990; Helström, 1994). Några kvinnor kände sorg och förlust när de förlorat för-

mågan att få barn (Helström, 1994; Wade et al., 2000; Weber et al., 1999; Williams & 

Clark, 2000). 

 

Det fanns också kvinnor som inte upplevde sig som en hel kvinna efter att livmodern, en 

del av kroppen, opererats bort (Dabrosin & Nilsson, 1990; Elson, 2000; Ferroni & Deeble, 

1996). Några hade negativ känsla om sig själva som kvinna (Carlson et al., 1994). En 

kvinna beskrev att hon kände sig emotionellt sämre eftersom förlust av livmodern påver-

kade hennes känsla av kvinnlighet, fastän hon mådde bättre fysiskt (Ferroni & Deeble, 

1996).  

 

"One of these felt emotionally worse because the  
loss of uterus had affected her sense of womanhood" 
 (Ferroni & Deeble: 1996, s. 46). 
 
 

Att få sämre sexliv och parrelation 
 
I några av  studierna (Carlson, Miller & Fowler, 1994; Bernhard, 1992; Dabrosin & Nils-

son, 1990; Helström et al., 1993; Helström, 1994; Nathorst-Böös et al., 1992) berättade 

kvinnor att de upplevde att fått försämrat sexliv. Kvinnor kände minskad lust, fick sämre 

orgasmupplevelser och kände sig mindre attraktiva efter operationen. En kvinna berättade 

att sexliv och orgasm kändes mer spänt och hon fick det svårare att bli upphetsad.  Kvin-

nan beskrev också att relationen till partnern blivit mindre varm än tidigare. Några andra 

kvinnor i samma studie beskrev också att partnerrelationen hade blivit sämre efter opera-

tionen beroende exempelvis på partnerns brist på intresse (Helström, 1994) eller när part-

nern tappat lusten  (Dabrosin & Nilsson, 1990; Williams & Clark, 2000). I en studie upp-

ger kvinnor dåligt resultat av operationen på grund av mannens negativa kommentarer om 

kvinnans kropp (Ferroni & Deeble, 1996). Ett fåtal kvinnor kände oro och rädsla för sex 
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eftersom samlag kunde orsaka smärtor (Bernhard, 1992; Helström, 1994; Williams & 

Clark, 2000). 

 

"…had experienced reduced frequency of sexual 
intercourse and the partner relationship had  
become poorer…" (Helström: 1994, s. 228). 
 

 

Att ha behov av stöd och kunskap 

 

Kvinnor i studier av  Dabrosin & Nilsson, 1990; Helström, 1994; Wade et al., 2000; Willi-

ams & Clark, 2000, upplevde att de hade fått för lite information om operationen  och de 

eventuella förändringarna av sexuella känslor och samlivet efter operationen (Dabrosin & 

Nilsson, 1990). Kvinnor hade önskemål om att få ett större emotionellt stöd (Dabrosin & 

Nilsson, 1990; Helström, 1994). Flera kvinnor tyckte att sjukvården saknade struktur för 

att förse med emotionellt stöd (Wade et al., 2000) och en möjlighet att diskutera (Williams 

& Clark, 2000). Kvinnor upplevde att familjens stöd var viktigt och framför allt då man-

nens. Upplevelsen efter hysterektomin betraktades som mer positiv om deras familjer var 

inkluderade (Williams & Clark, 2000).  

 

En del kvinnor berättade också att deras män saknade kunskap relaterat till hysterektomio-

perationen och kvinnans kropp. De saknade program som skulle ge hälsoinformation för 

att utbilda männen om kvinnors hälsa, speciellt för att förmedla noggrann information om 

kvinnors reproduktiva system och sexualitet relaterat till hysterektomin (Williams & Clark, 

2000).  

 

"Informationen är dålig beträffande eventuella  
förändringar av sexuella känslor och av samlivet 
efter operationen" (Dabrosin & Nilsson: 1990, s. 2956). 
 
"The women also viewed the experience more positively  
if their families were included" (Williams & Clark: 2000, s. 19). 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva premenopausala kvinnors upplevelser efter hysterekto-

mioperation. I resultatet framkom att många kvinnor kände befrielse och fick en bättre 

livskvalitet, att vissa hade fortsatta eller fick nya besvär, att en del saknade menstruationen 

och förmågan att föda barn, att sexlivet och parrelationen försämrades för vissa kvinnor, 

samt att många hade behov av stöd och kunskap. 

 

Det cirkulerar många myter och missuppfattningar kring hysterektomioperationer, såsom 

att kvinnorna blir mer maskulina eller att det sexuella samlivet därmed är till ända, som 

kan orsaka grundlösa rädslor för kvinnor. Forskning har visat att den sexuella aktiviteten 

ökar i vissa fall, då plågsamma smärtor eller blödningar har upphört (Walsgrove, 2001). 

 

Många kvinnor upplevde sig som friskare och starkare efter operationen och fick en bättre 

livskvalitet. Schaffer och Word (2002) skriver att hysterektomi fortfarande är en nyttig 

operation trots farmakologiska behandlingar mot blödningar. Hysterektomi är den enda de-

finitiva boten mot onormala livmodersblödningar och det förbättrar livskvaliteten för 

många kvinnor. En studie som genomfördes två år efter hysterektomioperationen visade att 

ca 96 % av hysterektomerade kvinnor hade blivit helt eller nästan helt av med problemen 

de hade före operationen. Ca 94 % av kvinnorna uppgav att resultatet var bättre eller som 

de hade förväntat sig och ca 83 % rapporterade att de hade bättre hälsa nu än före opera-

tionen. 96 % rapporterade att de var glada att de hade gjort operationen och trodde att de 

hade valt rätt behandling mot sina besvär. 95 % av kvinnorna i studien skulle ta samma be-

slut igen. En möjlig förklaring till detta är att operationen tycks lösa fler problem än den 

orsakar (Kjerulff, Rhodes, Langenberg & Harvey, 2000). Tidsintervallet mellan beslutet 

och operationen samt orsaken till hysterektomin påverkade också hur kvinnan upplevde 

hysterektomin (Lalinec-Michaud, Engelsmann & Marino, 1988). 24 månader efter hyste-

rektomin hade bara 8 % av kvinnorna samma intensitet i sina besvär som de hade haft in-

nan operationen. Även stämningsläget, den fysiska konditionen, den sociala funktionen 

och upplevelsen av hälsa förbättrades märkbart (Sharts-Hopko, 2001). 

 
I studien framkom att kvinnorna upplevde ett förändrat sexliv, vilket påverkade deras upp-

levelse av livskvalitet. Eftersom sex är en viktig del av både relationen och sättet vi uppfat-
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tar oss själva på som människor påverkar det upplevelsen av kvalité i livet (Katz, 2003). 

Hur hysterektomioperationen påverkade kvinnans sexualitet avgjordes av både fysiska och 

psykiska faktorer. Faktorer som kultur, tro och utbildning samt kvinnans syn på livmo-

derns roll kunde påverka deras reaktioner (Sloan, 1978). Nyare studier (Thakar, Manyon-

da, Stanton, Clarkson & Robinson, 1997) fokuserar på möjligheten att även de anatomiska 

förändringarna, som hysterektomioperationen medför, kan påverka sexualiteten. Kvinnor 

uppgav i en studie av Richter, McKeown, Corwin, Rheaume och Fraser (2000) att de upp-

levde att männen var rädda för att sex inte skulle vara bra för kvinnan efter operationen 

och att hon skulle komma att bli mindre kvinnlig. De fann även att en del män inte upplev-

de kvinnan som hel efter operationen eftersom hon inte kan föda barn längre. I en studie av 

Bernhard (1992) beskrev män sin syn på hysterektomi och på de kvinnor som genomfört 

operationen. Männen medgav negativa psykiska, sociala och sexuella effekter av hysterek-

tomin för kvinnan, men de tyckte inte att operationen påverkade deras relation. De flesta 

männen trodde att kvinnans sexualitet minskade efter hysterektomin, vilket skulle leda till 

negativa effekter på mannens upplevelse av samlag. 

 
En del kvinnor i den här studien upplevde fortsatta eller fick nya problem eller besvär. En 

litteraturstudie bekräftade en betydande ökning av urininkontinens bland kvinnor som ge-

nomgått hysterektomi, jämfört med kvinnor som inte genomgått operationen (Milsom, 

Ekelund, Molander, Arvidsson & Arskoug, 1993). Likaså hade kvinnorna glesare tarm-

tömning och de sökte oftare professionell hjälp för obstipation (Taylor & Smith, 1989).  I 

en studie om kvinnors uppfattning och upplevelse av klimakteriet uppgav en grupp kvinnor 

som, genomgått hysterektomi, brist på pålitlig och tillgänglig information om menopaus 

(Fox-Young, Sheehan, O`Connor & DelMar, 1995). En studie om kvinnors kunskap om 

klimakteriebesvär visade att premenopausalt hysterektomerade kvinnor hade sämre kun-

skap om fysiska och emotionella förändringarna som är förknippade med menopaus, än 

kvinnor som kommit i klimakteriet "normalt". Detta kunde bero på att de inte upplevt för-

ändringarna i menstruationen som är utmärkande för klimakteriet (Fox-Young, Sheehan, 

O´Connor, Cragg & DelMar, 1999). 

 

Trots att hysterektomi kan vara en positiv upplevelse för många kvinnor, bör man vara 

medveten om att kvinnor kan uppleva livmodern som hjärtat för sin kvinnlighet och kan ha 
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svårt att acceptera förlusten (Moreira, 2000). I litteraturstudien framkom det att upplevel-

sen av kvinnligheten kunde förändras. Etniska och kulturella skillnader avgjorde hur kvin-

nor såg på sina problem, vilka personer kvinnorna kunde tala med för att få stöd och hur 

villiga kvinnorna var att tala om problemen (Galavotti & Richter, 2000). Även kvinnors 

uppfattning om hur män ser på kvinnor som genomgått hysterektomi präglades av deras 

kultur och sociala bakgrund. En del kvinnor hade uppfattningen om att de genom att opere-

ra bort livmodern, riskerade att förlora sina män då de inte längre kunde föda barn. Det 

kunde leda till att kvinnorna inte ville att deras män skulle få veta att de genomfört ingrep-

pet (Williams & Clarks, 2000). Om kvinnan hade hemmavarande barn och kunde uppleva 

moderskap hade betydelse för upplevelsen av kvinnlighet efter hysterektomin, troligtvis 

för att hon då ännu hade kvar den traditionellt feminina rollen som mor (Kav-Venaki & 

Zakham, 1983).  

 

Studien visar att det finns ett stort behov av kunskaper inför en hysterektomioperation. 

Kvinnorna önskade sig också mer emotionellt stöd och möjlighet att diskutera med vård-

personalen. Enligt Sharts-Hopko (2001) visste en femtedel av kvinnorna som opererats, 

trots en relativt hög utbildningsgrad, inte om deras äggstockar tagits bort vid hysterekto-

min. Kvinnor hade ofta, före hysterektomin, brist på kunskap om anatomin och fysiologin 

om det reproduktiva systemet. Det verkar självklart att sjuksköterska och läkare skulle för-

se kvinnorna med information om dessa ämnen, men så är inte fallet (Drummond & Field, 

1984). Sjuksköterskor verkade vara motvilliga att fråga om kvinnors sexualitet eftersom de 

kände sig besvärade och ansåg sig inte att vara tränade att tala om dessa problem (Merrill 

& Thornby, 1990). Vissa sjuksköterskor kände att frågor om sexualitet var ett intrång i 

kvinnans privatliv och påstod att de inte känner till omvårdnadsinterventioner för att iden-

tifiera problem i sexualitet (MacElveen-Hoehn, 1985). Många kvinnor föredrog att en 

sjuksköterska försåg dem med information om postoperativ sexualitet eftersom de hellre 

pratade med en kvinna än en man. Detta reflekterar det typiska tankemönstret att sjukskö-

terskor är kvinnor och läkare män (Bachmann, 1990). 

 

Enligt en studie av Bernhard, Harris och Caroline (1997) kunde det vara svårt för vissa par 

att kommunicera om kvinnans hysterektomi och det kunde bli en källa till konflikter. Be-

slutet om hysterektomin var en större händelse för kvinnan och få män var aktiva i beslutet 
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om operationen. Efter beslutet fick kvinnorna dock stöd av sina män. Männen tyckte att 

beslutet var hennes eller mellan henne och doktorn, men de försökte vara stödjande. Båda 

tyckte att symtomen var extremt plågsamma för dem bägge, fast männen visste att symto-

men påverkade kvinnan mer än honom själv och de väntade på att kvinnan skulle bli fri 

från sina besvär. Många par tycktes tro att hysterektomin inte är något att diskutera om, det 

måste göras och det är inte nödvändigt att prata om det. Andra par kunde vara rädda för 

konsekvenserna av hysterektomin, vilket förhindrade kommunikationen. Några par kom-

municerade inte om hysterektomin helt enkelt för att de inte hade kunskap eller "språk" för 

att diskutera det. Människor kan inte diskutera om sådant de inte förstår och många, både 

män och kvinnor, saknar kunskap om hysterektomi. Om mannen inte förstår förväntar han 

sig att kvinnan berättar för honom, men om inte kvinnan förstår detta kan de inte inleda 

diskussion (Bernhard, Harris & Caroline, 1997). 

 

Den viktigaste omvårdnadsinterventionen är att informera och stödja kvinnorna och deras 

familjer samt att ge dem möjlighet att diskutera möjliga förändringar efter ingreppet. Det 

är viktigt att både kvinnan och hennes partner är väl informerade inför hysterektomin och 

får veta exakt vilken typ av operation som är planerad samt hur det påverkar hennes kropp 

och sexualitet (Moreira, 2000). När människor är nervösa, som många är inför en opera-

tion, ökar behovet av information. De glömmer mycket vad som sagts om deras tillstånd 

och behandling. Då är det viktigt med skriftlig information som bör ges före sjukhusin-

läggning. Information om fysiska sidoeffekter, som kan finnas upp till ett år efter operatio-

nen, gör att kvinnan är mindre orolig för symtomen om och när de uppstår (Scriven & 

Tucker, 1997). 

 

Många kvinnor med annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen i det nya hemlandet, 

ansåg det vara svårt att förstå och minnas nya termer, begrepp och diagnoser. De behövde 

en lugn, avstressad miljö där hälsovårdspersonalen tog sig tid att förklara och lyssna till 

dem. De önskade också information på sitt hemspråk för att lättare kunna tala med sin fa-

milj och vänner om problemen (Mingo, Herman & Jasperse, 2000). Även Henshaws studie 

(2001) tyder på att kvinnorna upplever att de inte fått tillräcklig information. Där fram-

kommer även att kvinnor ur olika samhällsklasser har olika förväntningar på den informa-

tion som ges, samt intog olika patientroller. Kvinnor med arbetarbakgrund intog en passi-
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vare patientroll, medan kvinnor ur medelklassen hade en mer aktiv roll och uttryckte behov 

av mer information. Ingen av grupperna var dock nöjda med den information de fått.  

 

PLISSIT-modellen (Permission, Limited Information, Specific Suggestions and Intensive 

Therapy) är ett användbart verktyg för att stödja sjuksköterskan i samtalet om sexualitet 

med patienten. Den första nivån (P=Permission) tillåter patienten att tala om sexualitet. I 

den andra nivån (LI= Limited Information) ges begränsad information skriftligt eller munt-

ligt. Tredje nivån (SS= Specific Suggestions) innebär specifika förslag för patienten och 

till sist (IT= Intensive Therapy) intensiv terapi med grundliga kunskaper av expertisen 

(Katz, 2003). 

 

Många människor kan uppleva sig hjälpta genom att få tillåtelse att tala om sina problem 

och få sätta ord på sina svårigheter. Genom att ge enkel och begränsad information om 

sexualitet skriftligt eller muntligt, kan sjuksköterskan ge kvinnorna god hjälp på de första 

två nivåerna. Sexualitetet kan påverkas av både fysiska och psykiska faktorer, exempelvis 

att livmodertappen höjs under sista delen av upphetsningsfasen och öppnas något före och 

under orgasmfasen. Under orgasmen sker sammandragningar i livmodern och trycket inne 

i livmoderhålan  ökar. Sammandragningarna i livmodern kan ha betydelse för orgasmupp-

levelsen. Kvinnor som fått livmodern bortopererad anger små subjektiva förändringar i sin 

sexuella respons och upplevelse. Förlust av något betydelsefullt, exempelvis kroppsdel, 

organ eller funktionsförmåga,  kan utlösa en traumatisk kris. Att genomleva en kris är 

energikrävande, likaså sexuell aktivitet. Vid livskris kommer många andra viktiga saker i 

andra hand, exempelvis tillfredställande av sexuella behov (Skansgård, Svendsen, Aanrud 

& Aars, 1998, s. 115, 139, 164).  

 

En make, sammanboende eller kärlekspartner behöver ofta lika  mycket information och 

rådgivning om tillståndet som har förändrat båda parternas liv. Förlust av kroppsdel med-

gör ofta sorgereaktion hos dem som drabbas. I vilken fas av livet förlusten sker kan ha stor 

betydelse. För ett par som vill ha barn får det större betydelse om kvinnans livmoder måste 

avlägsnas, än om samma sak händer ett par som har fått de barn de vill ha. Kvinnan som 

vill ha barn kanske blir rädd att partnern skall lämna henne (Skansgård et al., 1998, s. 170, 

176). PLISSIT-modellen är också bra att använda i grupper för information och rådgivning 
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om hur hysterektomioperationen kan påverka sexliv och parrelationen. Personer med likar-

tade problem kan stödja varandra och dela varandras erfarenheter (Skansgård et al., 1998, 

s. 165). 

 

Kvinnornas upplevelse efter operationen berodde också på hur de blev bemötta och om-

händertagna av personalen under sjukhusvistelsen. Whitehill (1996) skriver i sin artikel att 

man utelämnas helt i vårdpersonalens händer och då måste man få känna trygghet och sä-

kerhet. Enligt Mazmanian (1999) är den holistiska omvårdnaden nyckeln till välmående ef-

ter hysterektomin. För att förse kvinnan med den bästa omvårdnaden efter en hysterektomi, 

måste personalen kunna bemöta både hennes känslomässiga och kliniska behov. Eventuell 

sorgsenhet och rädsla ska accepteras utan att döma och att erbjuda en förstående kram eller 

axel att gråta mot. Även anhöriga, som finns där för att stödja kvinnan, ska uppmärksam-

mas. Det emotionella stödet har stor betydelse för tillfrisknandet. Detta gör att patienten 

känner sig mer än bara ett rumsnummer för personalen. 

Sjuksköterskans uppgift är att observera, vara lyhörd och ha tid att lyssna för att kunna 

bemöta kvinnans individuella behov av stöd och omvårdnad. 

  

Genom att ta del av studiens resultat kan sjuksköterskor få möjlighet att öka sin kunskap 

för att bättre kunna bemöta kvinnor som har funderingar om hysterektomioperationer. 

Sjuksköterskan är mer i kontakt med patienten än läkaren och frågor kan uppkomma både 

före och efter ingreppet. Många kvinnor kan leva med sina besvär länge på grund av 

bristande kunskap om hysterektomins fördelar, eftersom det talas så lite om dem. Att kun-

na informera om skillnaden mellan hysterektomi och oophorektomi för premenopausala 

kvinnor är också viktigt. 

 

Fördelen med studien är att den tillhandahåller kunskaper om både positiva och negativa 

upplevelser efter hysterektomi. Med ökade kunskaper i ämnet kan sjuksköterskan hjälpa 

kvinnorna till ett bra beslut och ge dem det stöd och information de är i behov av. En be-

gränsning i studien är att antalet kvalitativa studier är litet, vilket begränsar inifrånperspek-

tivet, men de kvantitativa studierna bekräftar de kvalitativa studiernas resultat om kvinnors 

upplevelser.  Mer kvalitativ forskning behövs inom området för att bredda perspektivet av 
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kvinnors upplevelser. Det vore intressant att även få ta del av männens upplevelser av 

partnerns hysterektomi. 
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